
ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТФК ЛНТУ НА
2022-2023 Н.Р.

Д ата проведення, номер засідання та  питання, які розглядаю ться Д оповідаю ть

1 2
Засідання №  1 (вересень)

1 . О собливості орган ізац ії освітнього процесу ТФ К  Л Н ТУ  в умовах 
воєнного стану.

голова НМ Р

2. Затвердж ення оновленого складу НМ Р ТФ К Л Н ТУ  на 2022-2023 
н.р.

голова НМ Р

3. Про підсум ки навчально-м етодичної роботи за 2021-2022 н.р. голова НМ Р, 
м етодична служба

4. О бговорення та схвалення плану роботи Н М Р коледж у на 2022- 
2023 н.р.

м етодична служ ба

5. П ланування роботи Ц К на 2022-2023 н.р. голови ЦК

6. Про підготовку до акредитації освітньо-проф есійних програм 
«Дизайн», «М енедж мент», «Інформаційні системи та технології» 
у 2022-2023 н.р.

голова НМ Р

7. Про підготовку до атестац ії проф есій «Слю сар з рем онту систем 
вентиляції та  кондицію вання», «О формлю вач вітрин, приміщ ень 
та будівель», «Е лектрозварник ручного зварю вання» у 2022-2023 
н.р.

заст. директора з НВР

8. Розгляд та  реком ендації до друку підручників, посібників, 
навчально-м етодичних матеріалів та електронних праць 
викладачів і м айстрів виробничого навчання.

м етодична служба

Засідання №  2 (ж овтень)
1 . О собливості орган ізац ії виховної роботи коледжу у 2022-2023 

н.р., ф ормування патріотичних та гром адянських якостей 
особистості студента та  учня засобами національно 
патріотичного виховання.

голова Ц К виховної 
роботи;
заступник директора з 
НВР

2. Про визначення змісту, форм і методів підвищ ення кваліф ікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників на 2022-2023 
н.р.

м етодична служба

3. О бговорення плану підготовки та проведення атестації 
педагогічних працівників, майстрів виробничого навчання у ТФ К 
ЛНТУ.

м етодична служ ба

4. Ф ормування та затвердж ення плану навчально-м етодичних 
видань коледж у на 2022-2023 н.р.

методична служба



 Стан та підготовка до проведення конкурсів фахової майстерності 

серед здобувачів освіти ТФК ЛНТУ у 2022-2023 н.р. 

голови  ЦК 

6. Про результати опитування учасників освітнього процесу 

(педагогічні працівники, батьки здобувачів освіти) 

методична служба 

7. Обговорення пропозицій щодо вдосконалення стратегії розвитку 

та системи рейтингування педагогічного персоналу ТФК ЛНТУ  

голова НМР 

8. Ознайомлення з планом проведення обласних методичних 

об’єднань та засідань обласних методичних секцій 

методична служба 

9. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

10. Обговорення поточних питань  

Засідання № 3 (листопад)  

1.  Використання передового педагогічного досвіду у формуванні 

професійних компетентностей здобувачів освіти в галузі 

Інформаційні технології.  

голова ЦК 

комп’ютерних систем 

та інформаційних 

технологій 

2.  Аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень студентів нового 

набору з математики та української мови. 

голови ЦК 

3.  Про результати перевірки якості викладання дисциплін в умовах 

змішаного навчання 

голова НМР 

4.  Про стан підготовки  до проведення предметно-методичних 

тижнів у 2022-2023 н.р. 

голови ЦК 

5.  Моніторинг адаптації здобувачів освіти нового набору до умов 

навчання в ТФК ЛНТУ. 

практичний психолог 

6.  Про підготовку та проведення усіх видів практики (навчальна, 

виробнича та переддипломна). 

зав. практикою 

7.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба  

8.  Обговорення поточних питань  

Засідання № 4 (грудень)  

1.  Формування професійних компетенцій фахового молодшого 

бакалавра та кваліфікованого робітника через створення 

особистісно орієнтованого освітнього середовища. 

голова ЦК    

швейного 

виробництва та 

оздоблення виробів 

2.  Застосування нетрадиційних інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій в умовах змішаного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін ЦК креативних індустрій 

голова ЦК креативних 

індустрій 

3.  Аналіз результативності впроваджених в освітній процес заходів 

під час реалізації першого етапу роботи над методичною 

проблемою  

методична служба 

4.  Стан підготовки студентів групи 41-Мд до Атестації голова ЦК 

менеджменту та 

підприємництва 

5.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

6.  Обговорення поточних питань  

Засідання № 5 (січень)  



1.  Застосування нетрадиційних інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій в умовах змішаного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін ЦК  словесних та суспільних дисциплін. 

голова ЦК словесних 

та суспільних 

дисциплін 

2.  Аналіз нормативно-правових документів МОН України у сфері 

фахової передвищої освіти та інформування голів  ЦК. 

голова  НМР 

3.  Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін та 

наповнення навчальним контентом «Відкритого електронного 

ресурсу навчально-методичних матеріалів педагогічних 

працівників, майстрів виробничого навчання ТФК ЛНТУ» 

методична служба 

4.  Про дотримання принципів академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними працівниками, майстрами 

виробничого навчання та здобувачами освіти у ТФК ЛНТУ 

голови ЦК,  

м методична служба 

5.  Про організацію реєстрації здобувачів освіти на ЗНО та 

 планування заходів щодо ефективної підготовки до ДПА у формі 

ЗНО. 

завідувач відділення, 

голови ЦК 

6.  Про організацію роботи школи молодого педагога «Шлях до 

вершин професійної майстерності» 

методична служба 

7.  Аналіз результатів успішності зимової заліково-екзаменаційної 

сесії за 2022-2023 н.р. 

завідувачі відділень 

8.  Результати перевірок стану ведення журналів обліку роботи 

академічних груп за І семестр 2022-2023 н.р. 

голова НМР 

9.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба  

Засідання № 6 (лютий)  

1.  Про результати огляду навчальних кабінетів  голова НМР 

2.  Звіт про роботу  ЦК за I семестр 2022-2023 н.р голови ЦК 

3.  Про результати діяльності комісії із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти у ТФК ЛНТУ у І семестрі 2022-2023 

н.р. 

методична служба 

4.  Застосування нетрадиційних інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій в умовах змішаного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін ЦК менеджменту та підприємництва 

голова ЦК 

менеджменту та 

підприємництва 

5.  Основні тенденції розвитку бібліотеки в новому інформаційному 

середовищі в умовах змішаного навчання 

бібліотекар 

6.  Стан виконання плану друку навчально-методичних видань 

викладачів, науково-педагогічних працівників та майстрів 

виробничого навчання за І-півріччя навчального року 

методична служба 

7.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

Засідання № 7 (березень)  

1.  Застосування нетрадиційних інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій в умовах змішаного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін ЦК фізичного виховання та Захисту 

України 

голова 

ЦК фізичного 

виховання та Захисту 

України 

2.  Напрями та завдання профорієнтаційної роботи ТФК ЛНТУ для 

забезпечення нового набору здобувачів освіти.  

відповідальний 

секретар приймальної 

комісії 

3.  Про результати проведення тижня професійної майстерності 

викладачів, які атестуються у 2023 р. 

методична служба 



4.  Аналіз професійної компетенції педагогічних працівників та 

майстрів виробничого навчання, що атестуються. Розгляд 

атестаційних матеріалів 

голови ЦК 

5.  Обговорення про стан підготовки до проведення науково-

методичної конференції «Інтенсифікація навчального процесу на 

основі впровадження сучасних методів навчання передових 

новітніх технологій» 

голова НМР, 

методична служба 

6.  Затвердження переліку вибіркових дисциплін загальних і 

фахових компетентостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів освіти 

голова НМР 

7.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

8.  Обговорення поточних питань  

Засідання № 8 (квітень)  

1.  Використання передового педагогічного досвіду у формуванні 

професійних компетентностей здобувачів освіти в галузі 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

голова ЦК 

електричної інженерії 

2.  Про результати чергової атестації педагогічних, науково-

педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання.  

методична служба 

3.  Застосування нетрадиційних інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій в умовах змішаного навчання при викладанні 

навчальних предметів  ЦК природничо-математичних дисциплін. 

голова ЦК 

природничо-

математичних 

дисциплін 

4.  Про стан та результати проведення предметних тижнів ЦК голови ЦК 

5.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

6.  Обговорення поточних питань  

Засідання № 9 (травень)  

1.  Використання передового педагогічного досвіду у формуванні 

професійних компетентностей здобувачів освіти в галузі 

Автомобільний транспорт.  

голова ЦК 

«Автомобільний 

транспорт» 

2.  Про результати участі викладачів у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах, майстер-класах 

методична служба 

3.  Про стан підготовки студентів до ДПА (у формі ЗНО) з 

української мови, історії України, математики 

завідувачі відділень, 

голови ЦК 

4.  Про результати вибору навчальних дисциплін та формування 

вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів у 

ТФК ЛНТУ 

голова НМР  

5.  Стан та підготовка студентів випускних груп до Атестації голови ЦК 

6.  Про результати методичної роботи ЦК голови ЦК 

7.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

8.  Обговорення поточних питань  

Засідання № 10 (червень)  

1.  Підтвердження підсумків роботи НМР коледжу:  

- звіт про роботу НМР у 2022-2023 н.р. та затвердження плану 

роботи НМР на 2023-2024 н.р., 

голова НМР 

голови ЦК 



- звіти голів ЦК про виконання планів роботи у 2022-2023 н.р. 

- виконання рішень, ухвалених НМР коледжу у 2022-2023 н.р. 

2.  Про підсумки  ІІ етапу роботи над єдиною методичною 

проблемою коледжу 

методична служба 

голови ЦК 

3.  Стан та перспективи співпраці ТФК ЛНТУ з підприємствами, 

установами, організаціями регіону – потенційними 

роботодавцями. 

 зав.практикою; 

старший майстер 

4.  Результати перевірок стану ведення журналів обліку роботи 

академічних груп за ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

голова НМР 

завідувачі відділень 

5.  Результативність участі здобувачів освіти коледжу в 

конференціях, олімпіадах, конкурсах, майстер-класах, ярмарках 

тощо. 

голови ЦК 

6.  Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, 

навчально-методичних матеріалів та електронних праць 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

методична служба 

 


